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                                   Ghorepani Trekking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

             ข้อมูลเบือ้งต้น:  ระยะเวลา: 8  วนั             ความสูงทีสุ่ดที ่:  3210 เมตร (Poon Hill)     

           รูปแบบการเทรค:                                     ง่ายมาก  เหมาะกบัผู้ไม่มีประสบการณ์เดนิเขามาก่อน 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรกของการเดนิทาง 2016 

ถึง                ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu)   หลงัจากผ่านขั้นตอน Immigration แลว้รับ

กระเป๋า หลงัจากนั้นพบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัตอ้นรับ และน าท่านสู่ Kathmandu เป็นเมืองหลวงของประเทศ

เนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็น
ท่ีรวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้เน่ืองจากหุบเขาแห่งน้ีเป็นแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณชนเผา่ 

                                เนวาร์อาศยัอยูท่ี่หุบเขาแห่งน้ีไดส้ร้างอารยธรรมท่ีส าคญัข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทนั และ 
                                บคัตาปูร์ ความส าเร็จทางดา้นศิลปะของชาวเนวาร์ ไดแ้ก่ วดัและปราสาทท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะ

รูปสลกัหินและโลหะท่ีละเอียดอ่อน เสาไมแ้กะสลกั และโบสถท่ี์เตม็ไปดว้ยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
เยน็                         ทีมงานผูมี้ประสบการณ์  อธิบายการเตรียมตวัเดินทางและนดัหมายก าหนดการปีนเขาทั้งหมดอีกคร้ัง 

                               Check in Hotel Manang,  Thamel Street หรือเทียบเท่า อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  2016 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08:00 น. ออก เดินทางจาก Kathmandu เพื่อไปเมือง Pokhara  โดยรถ  ระหวา่งทางใหท่้านไดส้มัผสัและ

สนุกสนานไปกบัการล่องแก่ง  ในแม่น ้ าตรีสุรีซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายยาวท่ีไหลจากเทือกเขา Langtang ไปสู่ประเทศ
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อินเดีย และเราสามารถล่องแก่งชมธรรมชาติดว้ยความปลอดภยัไปกบัทีมงานและอุปกรณ์มืออาชีพ   ระหวา่งทางไป

เมือง Pokhara ประมาณสองชัว่โมงท่านท่ีไม่ตอ้งการล่องแก่งสามารถนัง่ไปกบัรถบสัไดต้ามปกติ    

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 

15:00 น. ถึง “หุบเขาโภครา” เมืองโภครา (Pokhara) เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 200 

กิโลเมตร คือ อีกเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศเนปาล เป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑุ

จากท่ีน่ีจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของเธาละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มชัฉา

ปุรณะ (Machhapuchher) และ ยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด เป็นเมืองแห่ง

มนตเ์สน่ห์ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความ

งดงามของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กลท่ี้สุดเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทศัน์ ท่ีสูง

ตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เม่ือไดส้ัมผสัยากนกัท่ีจะลืมเลือน และท่ีน่ีเป็นจุดเร่ิมตน้การเดินปีนเขาเพ่ือ
พิชิตยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

                                     

 

17:00 น. พกัผอ่นท่ีโรงแรมและชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีเมืองโพคารา และพกัผอ่นรอบทะเลสาบ  

น าท่านรับประทานอาหารเยน็กบับรรยากาศสบายๆ และอากาศสดช่ืนของเมือง พกัท่ีโรงแรม Splendid View 

Pokhara ซ่ึงอยูบ่ริเวณทะเลสาบเฟวาและสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัไดจ้ากท่ีพกัอยา่งชดัเจน 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  2016 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  NAYAPUL    (โดยรถใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)    หมู่บา้นขนาดใหญ่และมัง่คัง่ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ า      
โมดี    และเร่ิมตน้การเดินเทา้สมัผสัเสน้ทางธรรมชาติท่ีสวยงามแปลกตาของเทือกเขา Annapurna     
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน    หลงัจากนั้นเร่ืมเขา้สู่บรรยากาศการเดินเขาอยา่งแทจ้ริง  และไต่
ระดบัความสูงไปเร่ือย ๆ    จาก TIKEDUNGA  จนถึง  ULERI  หมู่บา้บของชาวมาร์การ์  สูง 2,070 เมตร   เหนือ

mailto:yuistar99@yahoo.com
mailto:worawan.p.am@gmail.com


 

Star Voyage Co.,Ltd.    เลขใบอนุญาตเลขท่ี 11/07795 
259-263 ซอยบุรีรมย ์แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100  
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 804 468 926  แฟกซ ์: (66) 2936 7766 
E-mail : yuistar99@yahoo.com , worawan.p.am@gmail.com  

 

3 
 

ระดบัน ้ าทะเล   หมู่บา้นโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาอนังดงามและธรรมชาติของพืชพนัธ์อนัสมบูรณ์ทั้งดอกไมแ้ละตน้ไม้
อนัสวยงามรอรับนกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลก   ท่านท่ีตอ้งการสมัผสัเสน้ทางธรรมชาติทางแถบเทือกเขา Annapurna 
ไม่ควรพลาดเสน้ทางน้ี    เยน็รับประทานอาหาร ณ และพกัผอ่น ณ Guest House ท่ามกลางขนุเขาและ พกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง 2016  

                                รับประทานอาหารเชา้    แลว้น าท่านเดินเทา้ต่อ   ดว้ยเส้นทางธรรมชาติและทิวทศัน์ท่ีน่าประทบัใจยามอรุณรุ่งเหนือ
ยอดมจัฉาปูชเร   (Fish Tail)   Ghorepani   มีความสูง  2,850 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล  สถานท่ีแห่งน้ีไดส้ร้างเจาะลึก
เขา้ไปในเขาหวัโลน้อีนสึกกร่อน    เคยเป็นสถานีการคา้มาก่อน และเป็นจุดชมววิอนัสวยงามของ Annapurna South 
 ระหวา่งทางชมดอกกหุลายพนัปีและป่าไมโ้อค๊       /   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  / และเดินเทา้
ต่อไป Ghorepani    แนวป่าขา้งทางเปล่ียนเป็นป่าดึกด าบรรพ ์  มีมอสเขียวชอุ่มเกาะอยูต่ามตน้ไมใ้หญ่ และกอ้นหิน   
เดินไต่ระดบัข้ึนไปเร่ือย ๆ อากาศค่อย ๆ เยน็ข้ึน  ผา่มชมหมู่บา้นและวถีิของชาวภูเขาหลากหมายหมู่บา้น        เยน็
รับประทานอาหาร ณ และพกัผอ่น ณ Guest House ท่ามกลางขนุเขาและ พกัผอ่นตามอธัยาศยั   ปรับสภาพร่างกาย
ก่อนท่ีจะข้ึน Poon Hill ในวนัรุ่งข้ึน  

วนัทีห้่าของการเดนิทาง 2016 

ปลุกต่ืนเชา้มืดเพ่ือเตรียมตวัออกไปเดินข้ึนยอด  Poon Hill     สูง 3,195 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล   เสน้ทางชนัตลอด        
และสามารถเห็นแม่คะน้ิงเกาะตามใบไม ้ ยอดไม ้เม่ือถึงยอด Poon Hill ไดเ้ห็นความอลงัการของยอดเขาสูงถึง  10 
ยอด   แสงสีทองเป็นล าสาดลงบนยอดเขาสีขาวเบ้ืองหลงัคือทอ้งฟ้าสีน ้ าเงินสวยงามอยา่งยิง่    หลงัจากนั้นจึงน าท่าน
รับประทานอาหารเชา้   และเดินเทา้สู่  Tadapani   เสน้ทางท่ีเร่ิมเดินลงเขาตลอดทั้งวนั   ววิทิวทศัน์สวยงามอลงัการ
หาค าบรรยายท่ีเหมาะสมไดย้าก   และตอ้งเห็นดว้ยตาตวัเอง   ตลอดเสน้ทางเดินเห็นยอดเขาหางปลา 
Machhapuchhre  ทั้งวนัไดช้มทุกมุมทุกทิศทาง    /รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน     ช่วงบ่ายเดิน
ชมธรรมชาติสองขา้งทาง   Tdapani  สูง 2,540 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล   หมู่บา้น        เยน็รับประทานอาหาร ณ 
และพกัผอ่น ณ Guest House ท่ามกลางขนุเขาและ พกัผอ่นตามอธัยาศยั    
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วนัทีห่กของการเดนิทาง 2016 

รับประทานอาหารเชา้    เดินเทา้สุ่ GHANDRUNG   ชมววิเทือกเขาหิมาลยัทางฝ่ังตะวนัตกตลอดเสน้ทาง    /    
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน         เดินทางต่อดว้ยเสน้ทางน้ีซ่ึงเปรียบเสมือนดัง่เราไดย้นือยูบ่น
สรวงสวรรค ์  งดงามเกินบรรยาย    จากนั้นไปสู่ Nayapul เพ่ือข้ึนรถจ๊ิบทอ้งถ่ิน   (ขากลบัในกรณีท่ีเป็นหนา้ฝนเช่น
เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมรถจ๊ิบจะไม่สามารถวิง่ไดจ้ะตอ้งเดินอีก 4 ชัว่โมงเพ่ือไป Pokhara)  /เยน็รับประทาน

อาหารค ่าท่ีเมืองโพคารา  พกัท่ีโรงแรม Splendid View Pokhara 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง  2016 

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   พกัผอ่นบริเวณโรงแรมและรอบเมือง Pokhara  ไดเ้วลาสมคววรน าท่านสู่ 

                               สนามบินเมือง Pokhara  เพื่อบินภายในประเทศกลบั   เมือง  Kathmandu   ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ 

                               นครหลวงประเทศเนปาล  โดยสายการบิน Yeti Airlines..   ถึง Kathmandu    และรถของบริษทัฯ  

                                รอรับท่านเพ่ือน าท่านไปรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู่ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความ
เจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ย ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุด
พกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือการวางแผนท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ นอกจากน้ียา่นทาเมลยงัเป็นแหล่งช้
อปป้ิงท่ีข้ึนช่ือ โดยเฉพาะสินคา้จ าพวกหัตถกรรมพ้ืนเมืองเคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินต่างๆ และอุปกรณ์ส าหรับการ
เดินปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหลายกวา่เยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาส
มีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจของท่านซ่ึงตอ้งใช้
ความสามารถเฉพาะตวั 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง 2016 (Kathmandu – Bangkok) 

 

                 รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ   
                                โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ   และกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 
                                                                    ************** 

หมายเหตุ -  ท่านอาจปรับโปรแกรมเพิ่ม City Tour ใน Kathmandu อีก 2 วนั   เพื่อใหท้ริป
เป็น 10 วนั   หรืออาจเปล่ียนแปลงรายละเอียดเดินทางใหเ้หมาะสมกบัคณะของท่านได ้     
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อตัรานีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Domestic flight จาก Pokhara ไปกาฐมาณฑุ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) (โรงแรม 3 ดาว.ใน Kathmandu/Pokhara  และท่ีพกั Guest house ท่ี

ภูเขา) 
 ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ 
 นัง่เรือชมววิในทะเลสาบ Pokhara  
 ค่ายานพาหนะส่วนตวัตลอดการเดินทาง  พร้อมอุปกรณ์ล่องแก่ง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
 มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ินผูช้  านาญทุกเสน้ทาง และไดรั้บใบอนุญาตอยา่งถูกตอ้ง / พร้อมเจา้หนา้ท่ีแบกสมัภาระข้ึนเขาตลอดเขา 
 บตัรอนุญาตเดินทางข้ึนเขา (Tims Card) 
 กล่องชุดปฐมพยาบาล และอุปกรณ์เดินทางเช่น ถุงนอน / เป็นตน้ 
 ประกนัภยักลุ่มการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
(**ต้องการใบเสร็จเตม็รูปแบบกรุณาแจ้งก่อนการจองทวัร์**) 

 เทีย่วบินระหว่างประเทศ (International air ticket from Bangkok to Kathmandu Nepal) 

 ประกนัการเดนิทางส่วนบุคคล, ประกนัส่วนบุคคลส าหรับการอพยพเฮลคิอปเตอร์ 

 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว /  ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   

 ค่าปรับน า้หนกักระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมทปิ หวัหนา้ทวัร์ คนขบั ไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  

 ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากความล่าช้าของเทีย่วบิน, การนัดหยุดงาน, สภาพอากาศหรือเหตุการณ์อืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของเรา  

เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 แจง้ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 70%  ของราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

mailto:yuistar99@yahoo.com
mailto:worawan.p.am@gmail.com


 

Star Voyage Co.,Ltd.    เลขใบอนุญาตเลขท่ี 11/07795 
259-263 ซอยบุรีรมย ์แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100  
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 804 468 926  แฟกซ ์: (66) 2936 7766 
E-mail : yuistar99@yahoo.com , worawan.p.am@gmail.com  

 

6 
 

 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผู ้
เดินทางไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสาย
การบิน 
 

โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 20 วนั 
ก่อนออกเดินทาง และยนิดีจะจดัหาคณะอ่ืนหากท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย 
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา 
หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากสายการบินมีการปรับราคาน ้ามนัของสายการบิน โดยมีเอกสารยนืยนั 
 กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกบักรุ๊ป กรุณาแจง้ฝ่ายขายเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 
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